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 تقاضے یاور اضاف حدہیعل �یاسسٹنس کے ل لیہاسپٹل فائنانش لیمور یم لڈیف سٹیو  

 کار قہیطر ےیدرخواست کے ل

معاف  100کو % لنسیکے ب یذمہ دار  یک ضیکم ہ�،  ان کے مر  ای 100رہنما خطوط کا % یغربت کے وفاق یآمدن یک ضوںیجن مر 
 تیرعا 95سے % 85% �،یکے ل ضوںیوالے مر  یآمدن انیکے درم 300%-101رہنما خطوط کے % یجائے گا۔  غربت سے متعلق وفاق ایکرد

 ضیہوگا۔  مر  ی) پر مبنMPAرقم ( یک یگیادائ ادہیسے ز  ادہیکا اط��ق ہوگا جو کہ ز  ولیڈیکے ش سیف یفیتخف کیحد کے ساتھ ا یک
 یک ضیمر  ںیہ ںیمثال یرکھا جائے گا ان ک ںیئے گا۔  جن اثاثوں کو ملحوظ نہجا ایک ںیاثاثے کا استعمال نہ ںیکرن� م نیکا تع یآمدن یک
 ای ضیمر  ایاکاؤنٹ،  ونگزیام��ک، کالج س یگئ یرکھ ںیاکاؤنٹ م ونگزیس ٹائرمنٹیقابل موازنہ ر  ای کسیٹ یرہائش گاہ، التوائ یادیبن

 ۔ںیکار  یجارہ یمستقل طور پر استعمال ک عہیذر  �یاہل  خانہ کے ل یبیقر 

 شائع ہوئے ںیرجسڻر م یکے مطابق وفاق 2022 یجنور 20غربت کے رہنما خطوط  یوفاق 2022
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 تیرعا  %100 
 کا یآمدن
 تیرعا  95%   دائرہ

 کا یآمدن
  دائرہ

 %150 %101 سائز کا گھرانے  %100 سائز کا گھرانے
1 $13,950.00  1 $14,089.50 $20,925.00 
2 $18,310.00  2 $18,493.10 $27,465.00 
3 $23,030.00  3 $23,260.30 $34,545.00 
4 $27,750.00  4 $28,027.50 $41,625.00 
5 $32,470.00  5 $32,794.70 $48,705.00 
6 $37,190.00  6 $37,561.90 $55,785.00 
7 $41,910.00  7 $42,329.10 $62,865.00 
8 $46,630.00  8 $47,096.30 $69,945.00 

 

 تیرعا  %90 
 کا یآمدن
 تیرعا  85%    دائرہ

 کا یآمدن
  دائرہ

 %300 %251 سائز کا گھرانے  %250 %151 سائز کا گھرانے
1 $21,064.50 $34,875.00  1 $35,014.50 $41,850.00 
2 $27,648.10 $45,775.00  2 $45,958.10 $54,930.00 
3 $34,775.30 $57,575.00  3 $57,805.30 $69,090.00 
4 $41,902.50 $69,375.00  4 $69,652.50 $83,250.00 
5 $49,029.70 $81,175.00  5 $81,499.70 $97,410.00 
6 $56,156.90 $92,975.00  6 $93,346.90 $111,570.00 
7 $63,284.10 $104,775.00  7 $105,194.10 $125,730.00 
8 $70,411.30 $116,575.00  8 $117,041.30 $139,890.00 

 

 



 ۔ںی$ شامل کر4720 ےیفرد کے ل یہر اضاف ے،یافراد  والے خاندان/ گھرانے کے ل ادهیسے ز 8*

 

 (قسط) کے منصوبے یگیادائ

 ں،یات کے لحاظ سے معقول ہ اریمع یکے منصوبے صنعت یگی۔  ادائںیہ ابیکے منصوبے دست یگیپر، ادائ یمنظور ے،یہاسپڻل سروسز کے ل لیموریم لڈیف سٹیو
 ںیہاسپڻل م لیموریم لڈیف سٹیہوگا۔  و ںیپر سود کا اطالق نہ لنسیکے ب ضیہے۔  مر ںینہ ادهیسے ز 10کے % یآمدن یماہانہ مجموع یضمانت دار ک /ضیجو مر

 ۔ںیجاتے ہ ےیک ںیاستعمال نہ ولزیڈیکے ش یگیرفتار ادائ زیت

 یبلنگ اور وصول

 یرہائش گاه کو زبردست یادیبن یک ضیمر ںیہوگا جس م ںیمصروف عمل نہ ںی) مECAs( وںیکارروائ یمعمول ریغ یک یہاسپڻل وصول لیموریم لڈیف سٹیو
 لگانا شامل ہے۔ یاس پر پابند ایفروخت 

 

 

 

 


